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K iedy 10 lat temu podczas wspólnych obia-
dów w stołówce studenckiej ,,Jowita” oma-
wiałyśmy koncepcję naszego magazynu 

dla seniorów (dla wyjaśnienia: czasy studenckie 
miałyśmy daleko za sobą, a przestałyśmy razem 
pracować w jednej z poznańskich redakcji, więc 
piątkowe obiady – zresztą smaczne i tanie – były 
pretekstem do wspólnych spotkań), miałyśmy 
przed oczami smutny obraz polskiego seniora 
wyłaniający się z badań i obserwacji. Według tych 

badań seniorzy byli grupą mało aktywną społecznie, żyjącą właściwie już tylko 
dla dzieci i wnucząt, bez potrzeb. Ich sprawami nie chciały zajmować się media, 
wychodząc z założenia, że to mało nośna tematyka. 
Postanowiłyśmy coś z tym zrobić i stworzyć czasopismo – jedno z pierwszych 
w Polsce – którego ideą jest zaktywizowanie seniorów, pokazanie, jak duży 
drzemie w nich potencjał i zwrócenie uwagi na ich problemy. Naszym celem 
było przekonanie – także starszaków – że życie nie kończy się, a zaczyna na 
emeryturze. 
Od początku zakładałyśmy, że seniorzy będą współtworzyć czasopismo naj-
pierw My50+, a potem My60+(musiałyśmy postarzeć magazyn, bo niektórzy 
zarzucali nam, że tworzymy pismo dla smarkaczy), organizując warsztaty 
i szkolenia dziennikarskie, dzięki którym udało nam się zbudować grono 
wspaniałych współpracowników, którzy piszą o sobie i dla Czytelników ta-
kich jak oni. 
Wiele się zmieniło w ciągu dekady od powstania pisma. Mamy wielu aktyw-
nych seniorów i organizacji, które głośno mówią głosem swojego środowiska. 
Ogromnie nas to cieszy! Wiemy też, że wiele jest do zrobienia i dlatego – dzię-
kując naszym Czytelnikom i Partnerom, bez których nie moglibyśmy wydawać 
darmowego magazynu – mamy nadzieję, że będziecie  z nami kolejną dekadę 
i jeszcze dłużej. 

Anna Dolska z Zespołem 
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M ojej przyjaciółce czas przejścia na emeryturę zbiegł
się z chorobą męża i jego śmiercią. Był to dla niej
bardzo trudny okres. Mąż jednak przed śmiercią

zadbał o nią, by nie miała zbyt wiele chwil na rozmyślanie.
Mąż był mądrym człowiekiem. Zapisał ją na intensywny
kurs języka angielskiego. Miewała momenty, w których nie
chciało jej się wychodzić z domu, ale zbierała się i
wychodziła, bo robiła to dla męża. Skończyła kurs, zapisała
się na kolejny. Minęło już pięć lat od czasu, kiedy została
wdową. Niedawno powiedziała mi, że znajomi z troską
pytają ją jak sobie radzi, a ją to denerwuje. – Przecież ja
jestem ciągle zajęta – odpowiada. – Nie mam na wiele
rzeczy czasu, jak wtedy, gdy pracowałam na pełnym etacie. 

Nie czuję się też samotna. Ja po prostu żyję. 
Gdy słucham mojej przyjaciółki, to w końcu zaczynam

wierzyć, że mija czas smutnego, polskiego emeryta. Coraz
więcej osób uświadamia sobie, że emerytura to czas, w
którym mogą robić coś dla siebie, nieograniczeni
obowiązkami zawodowymi i wobec dzieci. 

A jak mówi w naszej rozmowie Wojciech Bauer, dyrektor
Centrum Inicjatyw Senioralnych, aktywność służy zdrowiu i
to nie tylko ta aktywność stricte f izyczna, ale chęć do
działania i robienia nowych rzeczy, zarówno dla siebie jak i
dla innych. 

W imieniu zespołu My50+ życzę naszym Czytelnikom
wakacyjnej aktywności, a my postaramy się na bieżąco,
zanim ukaże się w sierpniu kolejne wydanie, na naszej
stronie www.my50plus.pl i profilu na Facebooku
informować o ciekawych wydarzeniach w Poznaniu 
i okol icach. 

Anna Dolska, 
redaktor naczelna My50+  
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Jak i kiedy zrodził się pomysł na wydawanie gazety dla seniorów, zresztą 
wówczas pierwszej takiej w Polsce – trudno dziś dokładnie określić, bo 
czasu od tamtego momentu minęło przecież sporo. Ponad dziesięć lat. 
Pierwszy numer magazynu „My50+” z Małgorzatą Kalicińską, poczytną 
pisarką, autorką „Domu nad rozlewiskiem” na okładce, ukazał się w grud-
niu 2009 r. Razem z nim nasi Czytelnicy otrzymali także kalendarz na nowy 
– 2010 r. I tak, z małymi przerwami, w cyklu dwumiesięcznym, pod zmie-
nioną nazwą „My60+” magazyn wydawany jest do dziś. 

Początki nie były łatwe, ale okazało się, że w Poznaniu funkcjonuje wie-
le firm, które dostrzegły sens naszego projektu i wsparły finansowo. Były 
to m.in. Dalkia i Inea.

Łamy magazynu zapełnialiśmy wywiadami z „równolatkami”, reporta-
żami, informacjami z miasta i aglomeracji poznańskiej, poradami praw-
nymi i konsumenckimi. Wszystko po to, by osobom po 50 żyło się lepiej. 
Wówczas Miejska Rada Seniorów w Poznaniu wchodziła w drugi rok funk-
cjonowania, a pierwsze kroki, zresztą pod patronatem medialnym maga-
zynu „My50+” stawiały poznańskie targi senioralne. Coraz liczniej poja-
wiały się różnego rodzaju programy i projekty unijne dla osób po 50-tce. 

Jak się wkrótce okazało, poznański magazyn „My50+” stał się wzorcem 
do naśladowania dla wielu wydawnictw. Prezentowany był m.in. podczas 
obrad rad seniorów we Wrocławiu, Gdańsku i Warszawie. 

Na naszych łamach gościliśmy m.in. redaktora Kazimierza Orlewicza 
z „Expressu Poznańskiego”, który w 1964 r. swoim wstępniakiem zapo-
czątkował obchody Dnia Babci i Dnia Dziadka – święta, bez którego nie 
wyobrażamy sobie stycznia! 

O swoim życiu, pracy, twórczości i działalności dla innych opowiada-
li nam m.in. Emilia Krakowska, Urszula Dudziak, Magda Umer, Magda 
Gessler, Elżbieta Dzikowska, Krystyna Janda, Ewa Wycichowska, prof. 
Maria Siemionow, DJ Vika, prof. Kamila Wilczyńska, Krystyna Bałakier, Ja-
dwiga Paprzycka, Irena Santor, dr Dariusz Godlewski, Krzysztof Krawczyk, 

Krzysztof Wodniczak, dr Adrian Włodarczak, Ryszard Gro-
belny, Marek Leszek Klepka, Zenon Laskowik i dziesiątki 
innych osób.

Magazyn „My50+” (obecnie „My60+”), był patronem 
medialnym wielu wydarzeń skierowanych do seniorów, 
jak wspomniane już targi Viva Seniorzy! (patronujemy im 
od początku), Senioraliów poznańskich, Parady Pokoleń, 
szkoleń i warsztatów dla seniorów z zakresu obsługi telefo-
nów komórkowych, tabletów, laptopów oraz wykorzystania 
Internetu w życiu codziennym pod nazwą „Cyfrowy świat 
seniora”, dorocznych Kaziuków Wileńskich, konkursów 
poetyckich „Moje piękne chwile – cieszmy się życiem”, 
Kulturalnego Starego Rynku, a także spotkań z cyklu Stop 
Manipulacji i konferencji PFRON „Społeczne dylematy 
współczesnego seniora”.

Od dwóch lat wraz z Fundacją ENEA realizuje projekt 
,,Enea dla pokoleń. Wspólnie o bezpieczeństwie”, który 

Jesteśmy
z Wami 10 lat!
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objął nie tylko Poznań i Wielkopolskę, ale także województwa ościenne. 
W dowód uznania dla pracy redakcji i Stowarzyszenia My 50+, które 

odpowiada za stronę merytoryczną magazynu, otrzymaliśmy honorowy 
certyfikat OK Senior Polska – Znak Jakości, który co dwa lata podlega 
audytowi. W 2012 r. otrzymaliśmy wyróżnienie Marszałka Województwa 
Wielkopolskiego w XIII Konkursie Dziennikarskim za ,,podjęcie tematyki 
będącej społecznym tabu”.  

Ale nie ma dla nas nic bardziej satysfakcjonującego niż telefony od 
Czytelników, którzy zwracają się do naszej redakcji z przeróżnymi temata-
mi, i niż pytania – kiedy ukaże się kolejny numer!

Wiemy, że jesteśmy czytani! Wydanie drukowane magazynu docie-
ra do ponad 10 tysięcy seniorów w Poznaniu, aglomeracji poznańskiej 
i Wielkopolsce dzięki dystrybucji przez Centrum Inicjatyw Senioralnych, 
Kluby Seniora, Uniwersytety Trzeciego Wieku, filie Biblioteki Raczyńskich 
i Biblioteki Wojewódzkiej, zaprzyjaźnione apteki i ośrodki zdrowia. Nasz 
profil na FB obserwuje ponad 1200 osób, choć mówią, że Internet senio-
rom nie jest bliski. 

Nie osiągnęlibyśmy tego, gdyby nie Państwo – nasi Czytelnicy i Przyja-
ciele oraz reklamodawcy, którzy nas wspierają.

Głęboko z serca dziękujemy! 
Zespół My60+ 
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Na pytanie o receptę na długie i szczęśliwe życie, star-
sza pani odpowiada: - Nie narzekać. Przez całe życie 
trzymałam się tej zasady i żyło mi się lepiej. Narzekają-
cym jest ciężej. 

Tak zacne urodziny, jubilatka obchodziła nie tylko 
w gronie rodzinnym, ale też w Kole Emerytów i Rencistów 
NSZZ Solidarność (do Związku należała od 1980 r.) i w Pra-
cowni Rysunku i Form Plastycznych Centrum Kultury ,,Za-
mek” w Poznaniu, gdzie zaproszono redakcję ,,My60+”. 

Na zajęcia do pracowni pani Jadwiga przyszła pół 
wieku temu, już będąc na emeryturze. Tu odkryła swój 
talent, tworząc gobeliny. Ile ich zrobiła? Już nie pamię-
ta. Wiele z nich zostało nagrodzonych, otrzymała m.in. 

WOKÓŁ NAS

Jubilatka
z artystyczną 
duszą 
To było przyjęcie urodzinowe, 
na którym niezręcznie było śpiewać ,,Sto lat!”, 
bo jubilatka sto lat ma już za sobą. 
Data urodzin pani Jadwigi Boguckiej jest magiczna – 
12.12.1919 r. i jest powodem do dumy.  

Brązowego Tura w uznanym Konkursie Nieprofesjonal-
nej Twórczości Tkackiej w Turku. 

- Z zawodu jestem nauczycielką – wspomina jubilat-
ka. – Bardzo lubiłam pracę z dziećmi, jednak panowały 
takie czasy, że po skończeniu 50 lat osiągnęłam wiek 
emerytalny i wręcz zmuszona zostałam do przejścia na 
emeryturę. A chciałam dalej pracować! Czułam się na 
siłach. Bardzo mnie to przybiło, wpadłam w depresję. 

Pewnego dnia koleżanka pani Jadwigi postanowiła 
coś z tym zrobić. Chciała, żeby pani Jadwiga wyszła 
z domu, zajęła się czymś. Przyprowadziła ją do pracow-
ni gobelinu do ówczesnego Pałacu Kultury. 

Tak się zaczęła półwieczna pasja artystyczna pani 
Jadwigi. 
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Podróżuj
z nami!

www.podrozenaemeryturze.pl61 671 34 34 601 873 912

Niezależnie od
tego, ile masz lat

:)

WOKÓŁ NAS

Reklama

- W tamtych czasach ciężko było z materiałem. Wy-
korzystywałam sprute swetry, starą włóczkę ze skupu. 
Wykonywałam gobeliny dla różnych instytucji, moje 
tkaniny wędrowały także za granicę. Dedykowałam je 
swoim dzieciom i wnukom, niektóre wykonałam według 
ich projektu. 

Do portretu świętego Józefa pani Jadwigi wplotła 
własne włosy. W przejmujący gobelin Fort VII, artystka 
wplotła włosy swojego wnuka. 

- To jest nasz anioł – mówił prof. Jędrzej Stępak, 
prowadzący zamkową Pracownię Rysunku i Form Pla-
stycznych (sam przyszedł tu przed wielu laty tylko na 
zastępstwo i został do dziś). – Pani Jadwiga prowadzi 
spis wszystkich uczestników naszej pracowni, od kiedy 
jest z nami i każdego roku 1 listopada daje na mszę za 
wszystkich, którzy odeszli. 

Pani Jadwiga Bogucka wychowała pięcioro dzieci. 
Jej mąż odszedł w 2016 r. przeżywszy 105 lat. Oboje 
więc zgłębili tajemnicę długowieczności. 

Oprócz tortu, kwiatów i ciepłych słów, z rąk Anny 
Hryniewieckiej, dyrektor CK ,,Zamek”, pani Jadwiga 
otrzymała honorową kartę członkowską Centrum Kul-
tury ,,Zamek”. 

Anna Dolska 
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Do kogo skierowane są zajęcia, które prowadzicie? Czy są to tylko 
osoby, które mają opanowane tak zwane A,B,C sztuki, czy także ci, 
którzy nigdy nie mieli kontaktu ze sztukami plastycznymi? 
Natalia Czarcińska: Myślę, że jest to zróżnicowane. Są takie osoby, które 
pracują już któryś rok z kolei, bardzo mocno interesują się sztuką i mają 
w sobie potrzebę, by malować, rysować i poszerzać swoje umiejętności. 
Ale są tacy, którzy dopiero zaczynają, debiutują i naprawdę potrzebują 
tego A,B,C. Są to bardzo interesujące osoby, bardzo ambitne, zadają-
ce dużo pytań. To jest też bardzo ciekawe zestawienie, kiedy Uczestnicy 
oglądają swoje prace nawzajem, rozmawiają o tych pracach, dają sobie 
ciekawe uwagi. Myślę, że właśnie to zróżnicowanie w grupach jest bardzo 
ciekawe. Jest to niezwykle ciekawa i dynamiczna sytuacja.
Aleksandra Michalska: Przez to, że są to osoby, które mają już jakiś bagaż 
doświadczeń z różnych sfer życia zawodowego, różnych profesji, to jest 
też rzeczywiście ciekawe, jak oni podchodzą do proponowanych zadań, 
z zupełnie innej sfery, niż ta, którą do tej pory się zajmowali. 
Marcin Lorenc: Wydaje mi się, że Uczestnicy zajęć dzielą się na tych, 
którzy przynoszą swoje zawodowe lub osobiste doświadczenia i próbują 
korzystać z nich w czasie pracy i na tych, którzy chcą się od codzienno-
ści kompletnie odciąć. Ci drudzy, których jest zdecydowana większość, 
często podkreślają, że przychodząc na zajęcia, zapominają o sprawach 
i obowiązkach, które mają na co dzień. Uczestnictwo w zajęciach sprawia 
im przyjemność, relaksuje, odpręża i pozwala skupić się na innych aspek-
tach rzeczywistości.
N.C.: Myślę, że Uczestnicy mają w sobie taką wielką tęsknotę za sztuką, za 
manualnymi działaniami. Wydaje mi się, że są takie osoby, które w mło-
dości miały do tego predyspozycje, albo wielką ochotę, żeby się rozwijać, 
ale nie było im to dane m.in. ze względów zawodowych, zdobywania wy-
kształcenia, więc potrzebują takiego ujścia dla realizacji tęsknot, marzeń, 
fascynacji.

Czy związku z tym uważacie, że jest to także pewien sposób na poszu-
kiwanie siebie, na nowo zdefiniowanie swojej roli, znalezienie swojego 
miejsca?
N.C. : Myślę, że żyjemy teraz w czasach, w których musimy się cały czas 
dokształcać, uczyć. I myślę sobie, że uczestnicy zajęć odkrywają siebie, 
właśnie poprzez uczenie się nowych rzeczy i doświadczanie sztuki.
A.M: Ale nie tylko Seniorzy. Bo mamy osoby pracujące, aktywne zawodo-

wo, które chcą zdobywać nowe umiejętności lub trakto-
wać zajęcia jako formę relaksu. Mamy też stricte seniorów, 
którzy już nie są aktywni zawodowo i dla nich to jest pasja, 
i wypełnianie wolnego czasu, poszukiwanie wyciszenia 
lub realizacji marzeń z przeszłości. Na różny sposób reali-
zowanie siebie.

Zatem, czy wymieszanie tej energii, osób będących 
w różnych wieku i tych 50-letnich, i tych 70-letnich, jest 
pozytywnym aspektem, wzbogacającym? 
A.M. : Ja uważam, że to się świetnie sprawdza, ta wymiana 
energii osób mniej i bardziej zaawansowanych wiekowo. 
Bo jedni drugich nawzajem motywują na różny sposób. 
N.C.: Ja też zauważyłam, jak Uczestnicy fantastycznie roz-
mawiają ze sobą w trakcie pracy. Nie są to tylko rozmowy 
o pracy, którą się wykonuje, o sztuce, ale są to też ciekawe 
przemyślenia, doświadczenia życiowe, które Uczestnicy 
sobie przekazują „między sztalugami”. To takie dobre 
spotkanie ciekawych ludzi. 
M.L.: Zauważyłem to podczas naszego pleneru w Skokach. 
Byłem zaskoczony jak Uczestnicy się świetnie znają po-
między sobą. Okazało się, że część osób, w tym samym 
składzie, odwiedza Ośrodek Plenerowy w Skokach już po 
raz któryś z rzędu. Mają już swoje zwyczaje. Mówią na przy-
kład, że jadą na „zielone” - rano wyjeżdżają w plener, bio-
rą płótno i farby, wracają dopiero po południu, aby skon-
sultować to, co powstało w ciągu dnia. Są z sobą bardzo 
zżyci, ale na plenerach zawiązują się też nowe przyjaźnie, 
zwłaszcza, że oprócz „stałych bywalców” zawsze przyjeż-
dża grupa nowych osób. Dzięki temu wytwarza się taka 
mała, lecz zintegrowana społeczność.
A.M.: Dla wielu, to właśnie tworzenie wspólnoty jest bar-
dzo ważne. Poza swoim życiem codziennym, gdzie są od-
dani pracy, czy też kiedy nie mają już innych obowiązków, 
to przynależenie do społeczności, którą łączy wspólna 
pasja. Dlatego też, wydaje mi się, że te wystawy, które im 
organizujemy raz na rok akademicki, są bardzo ważne. 
Bo wtedy Uczestnicy podsumowują ten cały rok działań, 

Odkrywanie siebie
przez sztukę

Z Natalią Czarcińską, Aleksandrą Michalską  i Marcinem Lorencem 
- wykładowcami Uniwersytetu Artystycznego Trzeciego Wieku w Poznaniu 

rozmawia Magdalena Kleszyńska Kierownik UATW.
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ale też podkreślają, że są właśnie społecznością, która 
wspólnie tworzy i się dzieli tym z innymi. I wydaje mi się, że 
właśnie te wystawy przyciągają też te osoby, które gdzie 
indziej nie mają możliwości, by pokazać światu co robią. 
W trakcie trwania wystaw, czy to będących podsumowa-
niem zajęć z Ikonopisania, czy też sekcji Rysunki i Malar-
stwa, Uczestnicy mają zawsze okazję, by zaprezentować 
dzieła realizowane przez cały rok akademicki? 
A.M. : Tak. Mogą także poczuć się artystą, który przedsta-
wia siebie i swoje prace w Galerii.

Jaką wypracowaliście formułę zajęć? W jaki sposób 
kształtujecie program, który kolejno realizujecie na spo-
tkaniach? Wiedząc przecież, że Uczestnicy, którzy są 
w grupie, posiadają różne doświadczenie, wiedzę i umie-
jętności, są na różnych poziomach „wtajemniczenia”?
M.L.: Tak, Uczestnicy są na różnych poziomach zaawan-
sowania. Ale to nie przeszkadza w prowadzeniu zajęć. 
Staram się proponować takie tematy, które pozwalają 
zdobywać doświadczenia w sposób uniwersalny. Na 
początku każdego zadania, tytułem wstępu, ogólnie tłu-
maczę problematykę zajęć. W trakcie realizacji z każdym 
rozmawiam indywidualnie, razem zastanawiamy się nad 
wyborem pomysłów, szkiców i tym, w jaki sposób na ich 
podstawie stworzyć obraz. Na tym etapie pracy pojawia-
ją się najrozmaitsze pytania i problemy. Zarówno bardzo 
podstawowe, jak na przykład: w jakiś sposób zagruntować 
płótno, jak zrobić podmalówkę, czy jak przenieść szkic na 
obraz, ale i bardziej zaawansowane dotyczące zagadnień 
kompozycji, perspektywy, koloru. Tematy, które proponuję, 
czasem okazują się dość trudne, a ich realizacja przyspa-
rza Uczestnikom sporo pracy, ale i satysfakcji. Na ich re-
alizację przeznaczam zwykle czas dwóch kolejnych zajęć. 
Dzięki temu, nawet jeżeli początkowo, w czasie pierwszych 
zajęć, zadanie wydaje się zbyt trudne, to przy kolejnym 
podejściu, po czasie, kiedy można było przemyśleć dane 
zagadnienie, jego realizacja okazuje się już znacznie 
prostsza. Niesie to w sobie, bardzo ważny dla mnie, aspekt 
dydaktyczny.

Czyli okazuje się, że wychodząc z zajęć, ten proces na-
mysłu nad realizacją jest nieprzerwany, że trwa, że prze-
nosi się on na czas poza zajęciami. 
M.L.: Tak. Czasem bywa, że gdy jakiś temat bardzo spodo-
ba się Uczestnikom to jego realizacja rozciąga się na czas 
poza zajęciami, a zamiast jednego powstaje pięć obra-
zów.
A.M.: To jest świetne, że studentom otwiera się jakieś 
nowe okna w głowie i oni rzeczywiście bardzo się angażu-
ją. Ważne jest też, by dawać ambitniejsze zadania, oczy-
wiście dostosowując je do poziomu, ale by jednak była 
to poprzeczka wyżej. Myślę, że jest to szalenie dla nich 

ważne, by ich poważnie traktować. Jak już są w takiej instytucji, jak Uni-
wersytet Artystyczny, to oni przyszli tu z nastawianiem, że nie jest to kółko 
plastyczne. Oni siebie traktują bardzo ambitnie i poważnie. 
M.L.: Przez cały czas staram się zaprzeczać takiemu stereotypowi myślenia, 
że sztuka jest jedynie produkcją ładnych przedmiotów, które mają tylko 
praktyczne zastosowanie. W trakcie prowadzenia zajęć tłumaczę Uczestni-
kom, że nawet jeżeli zaproponowane zadanie ich przerośnie i się nie uda, to 
też dobrze. Ważna jest wtedy nauka, którą z tego doświadczenia wyciągają. 
Istotny jest proces, w którym się uczestniczy, a nie finalny efekt.

Czy wprowadzacie na swoje zajęcia także wiedzę teoretyczną, która 
nawiązuje do zadań artystycznych/plastycznych? 
N.C.: Tak. Od samego początku założyłam sobie, że będę chciała odcza-
rować sztukę współczesną. Założyłam, że tak będę konstruować program 
i tematy, aby pokazać nowe rozwiązania twórcze. Że można przekraczać 
pewne granice, że możemy trochę „poszaleć” w kontekście sztuki współ-
czesnej i tego, co teraz interesuje artystów, co aktualne w sztuce. Dlatego 
proponuję krótkie rozmowy połączone z pokazem / prezentacją.
A.M.: Często właśnie część teoretyczna fajnie otwiera na tę część prak-
tyczną. Za każdym razem, gdy objaśniam symbolikę pisanych ikon i hi-
storię danych tematów ikonograficznych, pojawiają się komentarze o in-
spiracjach i nowej wiedzy, która ubogaca w pisaniu nowych tematów. 
Zawsze powtarzam, że im więcej potrafimy przeczytać z ikon, tym lepiej 
je potem napiszemy. 
N.C.: Bo to buduje ten szerszy kontekst. Na zajęciach, na których zapro-
ponowałam prezentację dzieł rozmaitych artystów, miała miejsce bardzo 
ciekawa rozmowa, dyskusja, dopytywanie, wymiana myśli, później, odwa-
ga w działaniu. Bo to daje taką legitymację, że można inaczej, że można 
działać szerzej, szybciej, bardziej spontanicznie, że czasami gestem, a nie 
schematycznie czy stereotypowo.
M.L.: Zawsze tytułem wstępu wprowadzam odrobinę teorii, dla nakreśle-
nia problematyki tematu. Staram się jednak, by największa część zajęć 
poświęcona była na praktykę i indywidualną rozmowę z Uczestnikami, 
w kontekście indywidualnych problemów malarskich.
N.C.: Taka indywidualna konsultacja jest bardzo ważna. Taki kontakt je-
den do jeden. Kiedy już rozmawiamy o konkretnym obrazie, konkretnym 
rysunku. I to są wówczas takie problemy rysunkowo-malarskie, które trze-
ba wspólnie rozwiązać. 

Dlaczego kontakt ze sztuką i spotkania w ramach UATW są ważne?
A.M.: Chyba przede wszystkim to co przyciąga na zajęcia, to możliwość 
wyciszenia, zapomnienia o swoich troskach, odskocznia od codzienno-
ści. Ale tak jak mówiliśmy, również chęć rozwoju i zdobywania nowych 
umiejętności oraz poszerzania horyzontów. 
M.L.: Wydaje mi się, że to zdecydowanie są bardzo ważne spotkania, wi-
dać to w entuzjazmie, z jakim Uczestnicy podchodzą do zajęć i w energii 
i zapale, które wkładają w swoją pracę.
N.C.: Bardzo często też Uczestnicy przynoszą swoje prace domowe, by je 
skonsultować, żeby o nich porozmawiać. To są bardzo ciekawe rozmowy 
i długie korekty. Zresztą, przez te dwa tygodnie przerwy, bardzo intensyw-
nie pracują nad swoimi tematami albo zgłębiają te, które były na zaję-
ciach. Często idą własnymi ścieżkami, szukając nowych rozwiązań. 
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Któż z nas nie wspomina z nostalgią wspaniałych czekolad, bombonierek, 
cukierków, ciasteczek i landrynek ukrytych pod logo Goplany? Fabryka od 
początku była otwarta na społeczność lokalną i walczyła o polski charakter. 
Otwarta w czasach zaborów, dokładnie 22 kwietnia 1911 r. przez polskich 
przedsiębiorców Janusza i Wiesława Wilkońskich, pierwotnie nazywała się 
Poznańską fabryką czekolady „Luna”, następnie „Gonda”, by ostatecznie 
w 1913 r. zyskać imię Goplany, podkreślając w ten sposób narodowy i lokalny 
charakter przedsiębiorstwa. Do rozwoju fabryki i jej czekoladowych wyrobów 
przyczynił się również trzeci akcjonariusz, Tadeusz Prądzyński, który przystąpił 
do spółki w 1913 r. Przed wojną przy fabryce istniał Klub Sportowy „Goplana”, 
a przed świętami rozdawano dzieciom słodycze. 

Można powiedzieć, że do 2016 r. w fabryce odbywała się nieustanna pro-
dukcja, nawet w czasie wojny, oczywiście pod nowym, hitlerowskim szyldem 
„Gotana”. Czasy powojenne to upaństwowienie zakładu, ale i jego rozwój. 
Goplana rozbudowuje zakład i tworzy nowe filie. Słodycze z logo Goplana 
trafiają na rynki zagraniczne. W latach 70. Goplana produkuje 150 rodzajów 
słodyczy. Przy fabryce powstaje szkoła, która kształci cukierników. Inne szkoły 
przyjeżdżają, aby zwiedzać zakład i na miejscu poznawać tajniki produkcji 
czekolady. Od ziarenka po tabliczkę. 

Lata 90. to trudny okres zmian i transformacji. W 1994 r. Goplana trafia do 
grupy Nestle, by po 10 latach wrócić w polskie ręce i do dnia dzisiejszego 
należy do grupy Colian. 

Chcemy zachować dziedzictwo kulturowe, jakie wniosła 
Goplana do Poznania i którym jest tradycja produkcji czeko-
lady. Warsztaty to najlepszy sposób, aby przekazać tę wiedzę 
nowemu pokoleniu. 

Już dziś zapraszamy grupy szkolne i przedszkolne na 
Warsztaty Czekoladowe w murach starej fabryki Goplana. 
W ramach warsztatów dzieci zdobywają wiedzę na temat 
czekolady, jej historii i historii Goplany. Poznają proces pro-
dukcji i sami tworzą swoją tabliczkę. Jedyną taką, oryginal-
ną i wyśmienitą, bo zrobioną własnoręcznie. Dzieci mają 
okazję poznać Czekoladowego Mistrza, który zdradzi kilka 
tajemnic na temat czekolady. Pokaże, jak się temperuje 
ręcznie czekoladę i jak powstają czekoladowe figurki. Dla 
łasuchów przygotowaliśmy możliwość zrobienia i zjedzenia 
czekoladowo-owocowego szaszłyka. Pycha. Każdy spróbuje 
i odnajdzie swój ulubiony smak czekolady, a może zasmakuje 
w kakaowych ziarenkach. Ślepe testy to ulubione wyzwanie 
uczestników. Dużą atrakcją jest możliwość zobaczenia do 
niedawna jeszcze czynnej hali produkcyjnej, na której można 
odnieść wrażenie, że wystarczy wcisnąć przycisk, a czekolada 
popłynie rurami i ożywi zaspane maszyny. Może kiedyś ….

A dzisiaj … przy warsztatach działa Pracownia ręcznie ro-
bionej czekolady i tam zapraszamy na Czekoladowe Warsz-
taty dzieci, a w najbliższej przyszłości rodziny, młodzież i do-
rosłych.

Zapraszamy do starej fabryki czekolady Goplana na ul. 
Św. Wawrzyńca w Poznaniu. 

Zespół Czekoladowych Warsztatów „Goplana” 

Więcej informacji znajdziecie na stronie 
http://goplanawarsztaty.pl/

Tel. 502-324-445; e-mail: goplanawarsztaty@colian.com

Słodkie 100 lat! 
Czekolada Goplana od ponad 100 lat jest związana z Poznaniem, a od 1922 r. z Jeżycami. To tutaj, na 
ul. Św. Wawrzyńca powstała nowoczesna fabryka czekolady, która przetrwała do czasów obecnych. I choć 
kilka lat temu produkcja została zamknięta, mury pachnące czekoladą przypominają o jej i naszej historii. 
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Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych 
STOCZNIA przygotowała projekt „ Siłownia Pamięci”, by 
upowszechniać wiedzę na temat treningu umysłu dla 
osób starszych oraz ułatwiać prowadzenie tego typu 
zajęć z seniorami.

Pomysł na Siłownię Pamięci zrodził się przy okazji 
badań przeprowadzanych przez Fundację „Stocznia”. 
Okazało się, że choć instytucje i ośrodki opieki mają 
bardzo dużą swobodę w tworzeniu oferty zajęć dla 
seniorów, i choć w wielu przypadkach jest ona bardzo 
bogata, to aktywności związane z treningiem umysłu 
są dość rzadko dostępne. Pewne ich elementy są włą-

czane do terapii zajęciowej (robienie krzyżówek, wykreślanek), ale 
jak pokazują badania, pożądane efekty przynosi jedynie kompletny, 
systematyczny trening. Mała dostępność podobnych zajęć przekłada 
się także na niski poziom świadomości seniorów i ich rodzin na temat 
możliwości trenowania umysłu.

Osoby prowadzące trening, które wzięły udział w badaniach, zwra-
cały uwagę na problem braku odpowiednich materiałów do ćwiczeń. 
Prowadzący często zmuszeni są korzystać z gier i zabaw dla dzieci, 
które część seniorów postrzega jako infantylne. Z kolei gry i zabawy 
pamięciowe stworzone z myślą o dorosłych okazują się za trudne dla 
osób starszych ze względu na ich obciążenia i deficyty poznawcze. 
Dla prowadzących zajęcia oznacza to konieczność samodzielnego 
tworzenia scenariuszy zajęć i ćwiczeń. A to nie dość, że pochłania 
dużo czasu w – i tak już napiętych – grafikach, ale też nie zawsze daje 
zadowalające efekty.

Siłownia 
Pamięci 

Wszyscy wiemy, jak ważny dla naszego funkcjonowania 
jest sprawny umysł. Niestety wraz z biegiem lat starzeje 

się nie tylko ciało, ale i nasz mózg. Badania dowodzą, 
że regularny trening umysłu pozwala usprawnić jego 

funkcje, takie jak pamięć, spostrzegawczość 
czy umiejętność planowania.

silowniapamieci.plsilowniapamieci.plsilowniapamieci.plsilowniapamieci.plsilowniapamieci.plsilowniapamieci.pl
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60-841 Poznań

Specjalizujemy się w wyjazdach 
dla grup 50+, 60+ 

wygodnie i bez pośpiechu

wyjazdy 2020
s -  samolot     a -  autokar

a o c iekawe wyjazdy jednodniowe zapyta j  u nas w biurze

wyjazd data  

marzec   

Kaziuki w Wilnie  05-08.03 a 

Portugalia – Lizbona i okolica 28.03-3.04 s 

kwiecień   

Budapeszt z Egerem  20-24.04 s 

Trójmiasto – tętniąca aglomeracja 23-26.04 a 

maj   

Strasburg-Luksemburg-Bruksela 30.04-05.05 a 

Między Rzeszowem, a Przemyślem 01-05.05 a 

Kaliningrad, Frombork, Elbląg 03-07.05 a 

Albania, Macedonia, Czarnogóra 11-18.05 s 

Szwajcaria  25-31.05 a 

czerwiec   

Miasta Hanzy w Niemczech 01-04.06 a 

Serce Polski z Łowiczem 11-14.06 a 

Toskania 15-22.06 s 

Żuławy Wiślane – Polska poniżej zera 24-27.06 a 

lipiec   

Bretania – Francja niezwykła 02-10.07 s 

Wiedeń i dolina Wachau 05-09.07 a 

Wrocław i okolica  11-12.07 a 

Szkocja z Edynburgiem 20-24.07 s 

Pobyt nad Adriatykiem - Włochy 22-31.07 a 

Podlasie – natura i 4 kultury 25-29.07 a 

sierpień   

Kijów i Odessa 02-08.08 s 

Beskid Śląski i Żywiecki 18-22.08 a 

Czeskie Morawy 26-30.08 a 

wrzesień   

Wzdłuż Wybrzeża - od Kołobrzegu po Hel 01-05.09 a 

Pireneje – Tuluza, Lourdes i Andora 09-16.09 s 

Sardynia – włoskie dolce vita 23-30.09 s 

Londyn – dynamiczna metropolia 23-27.09 s 

październik   

Kraków z Jurą 29.09-04.10 a 

Malta – mała wyspa, wielkie możliwości 02-09.10 s 

Chorwacja klasycznie 11-18.10 s 

Rzym znany i nieznany 17-21.10 s 

Ateny i Peloponez w rytmie zorby 19-23.10 s 
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W pani wykonaniu można wysłuchać światowych przebojów, nostal-
gicznych piosenek Anny German, utworów sakralnych, ale też pani au-
torskich piosenek? Skąd się bierze taką wszechstronność? To kwestia 
przygotowania zawodowego?

Myślę, że to wynik mojej osobowości i wrażliwości, a samo przygotowanie 
zawodowe jest niezbędne do wyrażenia tego, na czym mi zależy. Śpie-
wem pragnę upiększać świat.

Wykonuje pani utwory bardzo różnorodnych autorów, a także swoje. 
Które z nich są pani najbliższe i dlaczego?
Chyba nie mam utworów, które szczególnie bym wyróżniła, wszystkie są 
mi bliskie i ważne, z każdym z utworów wiąże się jakieś osobiste przeżycie 
i energia, jednakże dla piosenek Anny German mam specjalny senty-
ment. Od jej twórczości rozpoczął się mój powrót do polskiej piosenki.

Teraz jest pani związana z Poznaniem, ale mieszkała pani za granicą 
i tam rozwijała swoją karierę. Dlaczego zdecydowała się pani wrócić 
do rodzinnego miasta? To była słuszna decyzja?
Z Poznaniem byłam zawsze związana, tutaj się urodziłam, z zagranicą ni-
gdy się nie pożegnałam. Cały czas mieszkam w Londynie. Czasami dłużej 
przebywam w Polsce, bo mam tutaj rodzinę, przyjaciół i wiele spraw do za-
łatwienia, a najmilszą rzeczą, która łączy mnie z krajem jest koncertowanie 
i spotkania z moją publicznością. Moje szczęście polega na tym, że jak do 
tej pory nie muszę podejmować ostatecznej decyzji. Jestem tam i tu.

Woli pani pracę w studio czy koncerty i kontakt z publicznością? Dla-
czego?
Zarówno praca w studio, jak i na scenie daje mi ogromną satysfakcję. 
W studio tworzę, nagrywam i w rezultacie mam coś do zaoferowania 
swojej publiczności. Na scenie szczególnie jestem sobą, a jednocześnie 
wychodzę poza. Emocje, energia i wrażliwość, która staram się przekazać 
czasami mnie samą zaskakują. To niesamowite, gdy można przekazywać 
muzykę i treści we własny sposób i spotykać się z ciepłą reakcją publicz-
ności. Energia, która płynie od niej jest największą nagrodą, darem z jakim 
w życiu można się spotkać. Odpowiadając na pytanie - wybieram scenę.

Rozmawiała Anna Dolska 

Marzena Kurpisz - piosenkarka o wyjątkowym potencjale. Urodziła się 
w Poznaniu i większą część swojego życia spędziła w rodzinnym mieście. 
Jako nastolatka uczyła się śpiewu pod kierunkiem prof. Zofii Głowińskiej. 
Kontynuowała swój rozwój wokalny pod okiem prof. Roberta Nakonecz-
nego, profesora Jacka Pazole i Marvic Lewis (Malta) oraz Joshua Alamu 
(Londyn). W jej repertuarze znajdowały się głównie utwory sopranowe, 

Wybieram scenę 
Marzena Kurpisz koncertem uświetniła jubileusz magazynu My60+. 

Przed występem zaprosiliśmy artystkę do rozmowy. 

klasyczne. Już jako dorosła kobieta wyjechała na wyspę 
Maltę. Mieszkała tam wiele lat, występując pod pseudo-
nimem Margie. Tam też rozpoczęła się jej droga artystycz-
na. Gdy śpiewem Marzeny zainteresowali się maltańscy 
producenci (Paul Zammit Cutajar, Howard Keith z Farm-
haouse Studios Ltd. „The Cottage”) wokalistka nawiązała 
współpracę z Grahamem Crawfordem (brytyjskim auto-
rem tekstów i muzykiem) i Piotrem Wizą (poznańskim kom-
pozytorem, aranżerem i pianistą), by wspólnie zrealizować 
album swoich marzeń. Po kilku latach pobytu na wyspie 
Marzena wyruszyła do Wielkiej Brytanii, gdzie zamieszkuje 
do dziś, dzieląc czas między Anglię a Polskę.  Marzena Kur-
pisz pisze także teksty do własnych piosenek, jak również 
śpiewa ulubione standardy światowe. 
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Starcom przypisywano zwykle doświadczenie, mądrość i rozwagę. Grecki 
pisarz Eurypides pisał w starożytności: „Serca młodych ludzi są niestałe, 
lecz starzec we wszystkich swych przedsięwzięciach bierze pod uwa-
gę wszystkie okoliczności.” W historii biblijnej starcy grali główną rolę. 
W okresie rządów Mojżesza Bóg wielokrotnie nakazuje mu odwoływać 
się do starszych. Nawołuje się do szacunku wobec mędrców, a w okre-
sie niewoli babilońskiej boleje się nad ich poniewieraniem. W Starym 
Testamencie czytamy więc: „Moi kapłani i starsi zginęli w mieście”, „nie 
ma czci dla kapłanów, ani litości dla starszych.”, „nie było względów 
dla starszych”. Okres dobrobytu jest postrzegany, jako czas, kiedy starcy 
żyją długo. Ten tradycyjny szacunek do starców widoczny jest do dzisiaj 
w Kościele, gdzie urzędy biskupie i tron papieski obsadzają często ludzie 
sędziwi, a proboszczy nie wypędza się szybko na emeryturę. Jednak tylko 
starcy z wysokiego rodu i możni byli uznawani za czcigodnych i mądrych – 
zauważa trafnie francuski historyk starości, Georges Minois – wiekowa bie-

dota traktowana była raczej bez specjalnego szacunku, 
jako bezużyteczne zrzędy i koślawe zawalidrogi. W każdym 
razie była tu wyraźnie widoczna ambiwalencja stosunku 
do seniorów. Sprawność fizyczna w czasach prymitywnej 
techniki była w cenie. Tak więc w prawie plemienia Wi-
zygotów, gdzie morderstwa wyceniano w gotówce, za 
zabicie starca powyżej 65 lat płaciło się grosze, bo 100 
solidów, a za zabicie mężczyzny w wieku sprawnym, a więc 
20-50 lat 300 solidów. Wartość kobiety wyznaczała płod-
ność, 250 solidów 20-40 lat, prawie nic po 60-tce. Jakie to 
okrutne. Jak widać kara wyznaczona była utylitarnie, przez 
przydatność dla grupy. 

Wpływy starców były wszakże silne wszędzie, cieszyli się 
szacunkiem wśród niepiśmiennych plemion Afryki, bo po-
siadali pamięć i doświadczenie, a zmiany technologiczne 

Seniorzy w przeszłości
Siwe włosy to władza i mądrość
Dzień Babci przypada na 21 stycznia i myśli się wtedy o naszych najbliższych seniorach, ale i specyfice ich 
kondycji, która przez stulecia ulegała ogromnym zmianom. Niekiedy wydaje się nam, że starsi zepchnięci są 
na pobocze głównego nurtu życia, za którym nie nadążają i czasem tak bywa, lecz jest to podejście bardzo 
jednostronne. W reklamach ukazywani są głównie w celu reklamowania leków na rozliczne schorzenia, co nie 
budzi respektu, a przecież seniorzy nierzadko stoją na czele państw, ministerstw, Kościołów, przedsiębiorstw, 
sam chrześcijański Bóg jest ukazywany jako dostojny starzec z siwą brodą i groźną miną i to nie jest jedyny 
przypadek wśród bogów.

14 / My 60+ / Nr 1(50)2020



MY I HISTORIA

nie były zbyt wielkie i szybkie, i seniorzy nie zostawali w tyle. 
Przy braku powszechnej kultury pisma zdawano się na ich 
wiedzę, która stanowiła prawdziwą skarbnicę. Ludzi księgi 
kojarzono zwykle ze starością i zwykle też starcy spisywali 
dzieje pamiętane ze swej młodości, jak kronikarz Joinvil-
le „Historię Ludwika Świętego” między osiemdziesiątym 
pierwszym i osiemdziesiątym szóstym rokiem swego życia. 

Ludzi starych było też niewielu, seniorzy postrzegani 
byli więc jako ktoś wyjątkowy i niezwykły. Nasi paleolityczni 
przodkowie żyli krótko, najstarsze z odnalezionych szkie-
letów osobników nie przekraczały wieku lat trzydziestu. 
W neolicie sytuacja uległa poprawie, ale ludzie starzy 
byli nadal nieliczni. Dlatego w epoce antyku ludzie wie-
kowi tak bardzo zwracali na siebie uwagę. Przypisywano 
im nadprzyrodzone właściwości i niektórym oddawano 
boską cześć. Informacje o wieku starców bywały często 
legendarne i fantastyczne, a także cechowała je przesa-
da oraz stosunek jak do rekordów sportowych. W Księdze 
Rodzaju czytamy: „Ogólna liczba lat, które Adam przeżył, 
była 930. I umarł.” Akceptowano bajkowe informacje o bi-
blijnym wieku patriarchów. Matuzalem żył wg tego 969 lat, 
a Noe 950. Fantastyczne cyfry opiewające na wiek kilku 
tysięcy lat występują w różnych kulturach, a już setka i wię-
cej to liczba całkiem powszednia, przy czym wyolbrzymia 
się z reguły wiek ludów odległych lub dawnych. O bliskich 
i teraźniejszych sądzi się sensowniej, że nie żyją dłużej niż 
sto lat. Starość była tajemnicza. Roger Bacon (1212-1292) 
pisał niedorzecznie: „Możliwość przedłużenia życia po-
twierdza fakt, że człowiek jest z natury nieśmiertelny, czyli 
mógłby nie umierać. Nawet po tym jak zgrzeszył dane mu 
było żyć blisko tysiąc lat, a potem czas trwania jego życia 
był stopniowo skracany. Wynika z tego, że krótsze trwanie 
nie było przewidziane, a więc musi być jakaś możliwość 
zapobiegania mu w całości lub w części.”

Broda i siwe włosy przez całe stulecia ze zmiennym 
szczęściem oznaczały władzę i mądrość. W okresie rewo-
lucji do głosu częściej dochodziła bardziej żwawa i skora 
do zmian młodzież, jak w okresie francuskiej rewolucji. 
Motyw konfliktu pokoleń występuje w naszej kulturze już 
od czasów starożytnych i to w Sumerze 3000 lat przed 
Chrystusem. Gdzie Gilgamesz na czele młodzieży poko-
nuje opinię rady starszych. Konflikty starych i młodych 
Bogów pojawiają się wszakże w różnych religiach, także 
w Grecji, gdzie młody Kronos odebrał władzę Uranosowi, 
a Zeus z kolei Kronosowi. W mitologiach wyraźnie widać 
ślad konfliktu pokoleń i starzy zepsuci i złośliwi Bogowie, 
zwykle ustąpić muszą nowym. Podobnie w średniowieczu 
Christina de Pisan w 1405 r. rozwodziła się nad kłótniami 
między starymi i młodymi oraz potrzebą refleksji starych, 
którzy rugając adwersarzy powinni przypomnieć sobie, jak 
sami byli młodzi i co wyprawiali.

 Tradycjonaliści do dzisiaj z nostalgią wspominają tradycje rodziny 
wielopokoleniowej i dawnego szacunku do starców, ich mądrości i do-
świadczenia. Jest to wszakże tylko jeden wątek myślenia w naszej kulturze 
o późnym wieku. Ukazuje się też podział na dobrych i złych starców. Ci 
pierwsi dawać mają rady. „Wolno im usnąć w środku rozmowy, a nawet 
chrapać jeśli jest im niemiła.” Za mędrców uważał starców La Fontaine. 
W wieku 72-lat poeta pisał do przyjaciela: „Nadal dobrze się trzymam, 
mam nadmierny apetyt i wigor.” Cyrano de Bergerac stwierdzał, że pra-
wa świata głoszą, iż starcom należy się szacunek, ale te prawa wprowadzili 
starcy. W tekście Francisa Goldwina z 1638 roku pokazuje się fantastyczną 
cywilizację na Księżycu, gdzie świat funkcjonuje na opak i młodzi rządzą 
starymi. Uważa się to wówczas za patologię. W ikonografii z szacunkiem 
przedstawiany był często „sędziwy Józef”. Na portretach malarze twarze 
starców ukazywali, jako pełne powagi i godności. Stanowili popular-
ny temat malarstwa. Widać ich na obrazach Jacoba Jordaensa, Jana 
Steena, braci Le Nain, czy Diego Velásqueza, Fransa Halsa i Rembrandta. 
Christine de Pisan w 1405 r. pisała, że starcom należy się szacunek i są 
mądrzejsi od młodych, z powodu nabytej sprawności myślenia i doświad-
czenia. Kobieta wiekowa powinna też jednak zachowywać się stosownie 
do wieku; „Nie przystoi jej tańczyć, podskakiwać ani głośno śmiać się. 
Jeśli jest w dobrym nastroju powinna się zawsze upewnić, że zabawia 
się w sposób godny, a nie na wzór młodych, lecz bardziej dostojnie. Po-
winna mówić spokojnie i zabawiać się z godnością, a nie hałaśliwie.”
Również w piśmiennictwie popularny był temat starego mędrca, którego 
wygląd był szlachetny i ujmujący. Tak też z szacunkiem pisał o starcach 
Monteskiusz, w dziele „O duchu praw”. Uważał ich za gwarantów cnoty 
i dobrych obyczajów. Tacy starcy pojawiali się też u Woltera. Starcy po-
godniej i cierpliwiej od młodych znoszą tu przeciwności losu i cierpienia 
oraz nieszczęścia.

Patriarcha na czele rodu i firmy
Ludzie starzy stali i stoją do dzisiaj na czele rodów i przedsiębiorstw, 

jako ich właściciele. Antyczny, rzymski pater familias dysponował ogrom-
ną władzą. Socjologowie Florian Znaniecki i Józef Chałasiński jedno-
znacznie wskazywali na hierarchiczny i autorytarny charakter tradycyjnej 
wiejskiej społeczności w Polsce, z dużą rolą starszych. Chałasiński pisał: 
„Rodzina a nie jednostka, jest podstawową komórką zbiorowości wiej-
skiej. Wieś to w całym znaczeniu tego słowa społeczeństwo rodzin.” 
W społeczeństwie przednowoczesnym, a więc bez szkoły i znajomości 
pisma, człowiek kształtował się prawie całkowicie w obrębie rodziny, 
gdzie autorytet starszych nie był zagrożony. Dziecko było przeznaczone 
do powtarzania pracy i ról życiowych rodziców, a wiedza przekazywana 
im była w sposób mało zracjonalizowany, metodą „rób tak jak ja”. Więzi 
międzypokoleniowe były tam silniejsze, ale i silniejsze konflikty. W okresie 
industrializacji, około roku 1900 dawny wzór przekazywania doświadcze-
nia młodym przez starych ludzi odszedł w przeszłość. Pojawiły się nowe 
stereotypy i kalki. Mówiło się, że zmiany cywilizacyjne i obyczajowe są 
coraz szybsze, pojawia się coraz więcej maszyn i starcy nie nadążają z ro-
zumieniem świata. Był to jednak konstrukt myślowy tyleż prawdziwy, co 
służący za instrument walki młodości ze starością.

Dariusz Łukasiewicz 
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Można powiedzieć, że smog jest zabójczy, bo rocznie z jego powo-
du w Europie umiera 400 tys. osób, czyli tak jakby wymierało miasto 
wielkości Szczecina. Zgony zarejestrowane w Polsce to 11 proc. tej 
liczby. Dlaczego największe stężenie smogu jest zimą?
Smog dotyczy nas szczególnie w okresie jesienno-zimowym, kiedy mu-
simy ogrzać mieszkania i skutkuje to tym, że przy okazji zapewnienia 
ciepła naszym mieszkaniom, produkujemy znaczące ilości produktów 
ubocznych w postaci dymu, który dostaje się do atmosfery, kumuluje 
na niskiej wysokości i w ten sposób wytwarza się smog. 

Czy smog jest szczególnie szkodliwy dla dzieci i starszych osób?
Jest to substancja, z którą ma do czynienia każdy z nas, bo pyły po-
bieramy do płuc z każdym oddechem. Rzeczywiście seniorzy i dzieci 
szczególnie są narażeni na działanie zanieczyszczeń. Najmłodsi dla-
tego, że procesy oddechowe przebiegają u nich o wiele szybciej niż 
u dorosłych, są niskiego wzrostu, więc wdychają niebezpieczne sub-
stancje, które znajdują się niżej, tuż przy ziemi. Osoby starsze mają 
słabsze organizmy i dlatego są bardziej podatne na działanie smogu.

Codziennie w telewizji oglądamy smogową mapę 
Polski pokazująca stopień stężenia pyłów zawieszo-
nych. Czym są te pyły i jak powstają?
Pyły zawieszone to mieszanina różnych substancji che-
micznych i fizycznych. Pyły zawieszone PM10 to pyły 
o średnicy 10 mikrometrów, niezwykle małe cząsteczki 
unoszące się swobodnie w powietrzu. Nie dostrzeżemy 
ich gołym okiem. Zobaczymy je dopiero, kiedy założymy 
filtry. Pyły PM10 wpływają drażniąco na nasz układ od-
dechowy, mogą powodować bóle głowy, arytmię serca. 
Najbardziej niebezpieczne są pyły o średnicy 2,5 mikro-
metra. Są tak małe, że dostają się do krwiobiegu i wraz 
z krwią wędrują do różnych narządów naszego ciała, 
a nawet do mózgu. Mogą zaburzyć wiele funkcji naszego 
organizmu. Powstają w momencie, kiedy produkty spala-
nia łączą się z parą wodną i gromadzą w dolnej warstwie 
atmosfery w wyniku inwersji termicznej. Zjawisko to wystę-
puje w sytuacji, kiedy dym nie ucieka do góry.

Smog – zabójcze pyły
Rozmowa z dr. inż. Tomaszem Zgołą z Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego. 
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Panuje przekonanie, że smog powstaje w wyniku 
spalania produktów niedozwolonych - jak plastik czy 
śmieci. Czy paląc w piecu paliwem do tego przezna-
czonym, czyli węglem i drewnem też go wytwarzamy?
Smog powstaje głównie w wyniku spalania drewna 
i węgla, więc produktów dozwolonych do spalania 
w paleniskach domowych. Przede wszystkim ogromne 
znaczenie ma to, jakie mamy to palenisko. Jeśli mamy 
stary piec tzw. kopciuch, to przy spalaniu w niskiej tem-
peraturze powstają substancje gazowe, które w ogrom-
nym stopniu przyczyniają się do zanieczyszczenia po-
wietrza. Jeżeli mamy piec spełniający obowiązujące 
normy, to spalanie drewna czy węgla nie jest już tak 
szkodliwe. Spalanie śmieci dodatkowo przyczynia się 
do zanieczyszczania środowiska. 

Jeżeli już chcemy palić drewnem, to powinno to być 
drewno wysuszone, sezonowane. Węgiel powinien być 
dobrej jakości, o małej zawartości siarki. 

Teraz na bieżąco monitorowane jest stężenie smogu, 
wiele o nim mówimy, ale smog nie jest nowym zjawi-
skiem?
Jest to zjawisko towarzyszące ludzkości od czasu po-
wstania pierwszych ludzkich osiedli. Szczególnie pole-
cam historię Anglii. W Londynie smog opisywany był już 
w XII i XII w. 

Kiedyś zabudowa miast była tak prowadzona, że 
architektonicznie tworzono w nich korytarze wenty-
lacyjne, dzięki którym miasta same się przewietrzały. 
W naszych czasach struktura ta została zaburzona. 
Czy ma to wpływ na stężenie zanieczyszczeń?
Smog mamy głównie tam, gdzie mamy nieckę, zagłę-
bienie terenu. Dobrym przykładem jest Kraków. Przez 
długi czas smog ,,uciekał” tam z jednej strony, bo był 
tam taki kanał wentylacyjny. Zbudowano osiedle wyso-
kich domów, które zablokowały odpływ powietrza z Kra-
kowa, co spowodowało nasilenie zjawisk smogowych. 

Jak mamy się chronić przed smogiem? Nie wychodzić, kiedy jest 
jego duże stężenie w powietrzu?
Powinniśmy przede wszystkim ograniczyć swoją aktywność na ze-
wnątrz, głównie w postaci biegów i innych sportów, bo wtedy ilość 
smogu wchłanianego przez nasz organizm jest większa i nawet spo-
tykane są zdarzenia, w których dorosłe młode osoby spotykały bóle 
głowy, arytmia serca, poważne zatrucia. 

Czy maseczki antysmogowe są skuteczne?
Na rynku są dostępne różne rodzaje masek. Musimy jednak wybierać 
te dobrej jakości z atestem i posiadające filtry zatrzymujące te naj-
drobniejsze cząsteczki. Jest to jednak produkt zastępczy. Powinniśmy 
przede wszystkim dążyć do ograniczania emisji smogu. 

Jak zadbać o czystość powietrza w mieszkaniu? Czy pomoże usta-
wiony w nim oczyszczacz?
Oczyszczacze powietrza rzeczywiście działają. Pamiętajmy, że nawet 
jak zamkniemy okno, to pewna część tego smogu zawsze dostanie się 
do mieszkania. Poza tym w domach też produkujemy różnego rodzaju 
zanieczyszczenia nawet nie zdając sobie z tego sprawy. Kiedy są to 
filtry dobrej jakości, to znacząco możemy poprawić jakość powietrza 
w naszych domach. 

Walkę ze smogiem powinniśmy zacząć do siebie. Jeśli palimy w ko-
minku dla stworzenia miłego nastroju, to nie zdajemy sobie sprawy 
z tego, że nasze drobne działania przyczyniają się do problemu, który 
osiąga wielką skalę. 

Rozmowę przeprowadzili Anna Dolska i Jerzy Piasny w Radiu Po-
znań, w audycji w cyklu ,,Mądrej głowie”, pod patronatem Fundacji 
Enea. 

Od lewej: Jerzy Piasny, Anna Dolska, Tomasz Zgoła

Pyły PM10 wpływają 
drażniąco na nasz układ 
oddechowy, mogą 
powodować bóle głowy, 
arytmię serca.  

Nr 1(50)2020 / My 60+ / 17



MY I ZDROWIE

Najbardziej się obawiamy, myśląc o spełnieniu się naszego życzenia o ży-
ciu do późnej starości, że zachowamy względną sprawność ciała przy 
jednoczesnym upośledzeniu – bądź całkowitym zaniku – funkcji poznaw-
czych. Jakość życia w dużej mierze jest gwarantowana przez dobre funk-
cjonowanie układu nerwowego, a więc i mózgu, dlatego chcielibyśmy 
do końca swoich dni być świadomi życia we wszystkich jego odcieniach. 

Niestety z upływem lat często następuje naturalny spadek wydolności 
procesów poznawczych – pamięci, uwagi, kojarzenia faktów i przyswaja-
nia nowych informacji. Wzrasta też ryzyko chorób neurodegeneracyjnych 
– Alzheimera i Parkinsona. I choć nie wiemy dokładnie, dlaczego tak się 
dzieje, okazuje się, że za wieloma problemami dotyczącymi funkcjonowa-
nia układu nerwowego stoi stres oksydacyjny. 

Co ma glutation do starzenia mózgu?
Do niekorzystnych zmian w mózgu, ich opóźnienia lub znacznego 

złagodzenia może nie dopuścić kluczowy antyoksydant występujący 
w mózgu – glutation. Badania naukowe pokazują, że właściwa ilość tego 
przeciwutleniacza idzie w parze z długowiecznością. Jego stężenie jest 
wysokie w organizmach osób, które dożyły 100 lat, a właściwy poziom 
glutationu zmniejsza także prawdopodobieństwo wystąpienia zagrożeń 
dla zdrowia wynikających ze starzenia. Na szczęście umiemy wpływać na 
poziom glutationu i podwyższyć go w sytuacji deficytu. Jednak – uwaga 
– w tym przypadku nie wystarczy prosta suplementacja. Przyjęty w formie 
tabletki glutation w dużej części zostanie bowiem rozłożony w układzie 
pokarmowym i wydalony. Cała sztuka polega na dostarczeniu organi-
zmowi budulca, z którego każda komórka mózgu będzie w stanie wy-
produkować właściwą dla dobrego funkcjonowania układu nerwowego 
ilość tego przeciwutleniacza. Takim naturalnym budulcem są specjalnie 
przygotowane – niezdenaturyzowane (bioaktywne) – białka serwatki.

Jak glutation wspomaga leczenie i spowalnia rozwój choroby Parkinsona?
Nie znając przyczyny choroby Parkinsona, nie stworzono skutecznego 

leku. Terapia polega więc na wspomaganiu równowagi w produkcji neu-
roprzekaźników, przede wszystkim dopaminy. To jednak nie jedyna możli-
wość przywracania sprawności w chorobie Parkinsona. Badania naukowe 
pokazały bowiem, że uszkodzenia komórek nerwowych wywołane są 
silnym stresem oksydacyjnym, a analizy biochemiczne ujawniły drastycz-
ny spadek glutationu w objętych zmianami tkankach. Dlatego badacze 
podjęli ten wątek i zaczęli stymulować produkcję glutationu w komórkach 
nerwowych pacjentów z chorobą Parkinsona. Efekty? Okazało się, że 
podniesienie poziomu glutationu spowolnia postępującą destrukcję tych 
komórek. A nawet jest w stanie odwrócić niektóre już istniejące zmiany!

Jak glutation wspomaga pamięć?
Istnieje – poparta dowodami – koncepcja, że na tworzenie zmian 

degeneracyjnych w rozwoju choroby Alzheimera istotny wpływ ma stres 

oksydacyjny, w wyniku którego w nadmiarze powstają wol-
ne rodniki. I tu ponownie dużą rolę mają do odegrania 
antyoksydanty, w tym witamina E, która – by mogła prawi-
dłowo zadziałać – potrzebuje jednak odpowiedniego po-
ziomu glutationu. Jak wskazują badania, osoby cierpiące 
z powodu choroby Alzheimera mają obniżone stężenie 
tego antyoksydantu, zwłaszcza w hipokampie (to część 
mózgu zaangażowana w procesy pamięci krótkotrwałej) 
i korze mózgowej (to obszar odpowiedzialny za wyższe 
procesy poznawcze, takiej jak wnioskowanie, planowanie, 
abstrakcyjne myślenie). Naukowcy wysunęli też hipote-
zę, że obniżony w związku z chorobą Alzheimera poziom 
glutationu może sprzyjać toksycznemu oddziaływaniu 
metali ciężkich występujących w środowisku. Substancja 
ta i związane z nią enzymy pomagają bowiem w regulo-
waniu i usuwaniu wielu metali ciężkich, w tym tych podej-
rzewanych o tworzenie blaszek beta-amyloidu, czyli glinu 
i rtęci. 

 Glutation a sen
Utleniony glutation jest też aktywnym składnikiem tzw. 

czynnika promującego sen. Nie tylko ułatwia zasypianie 
i poprawia jakość nocnego wypoczynku, ale również 
wspomaga w wybranych fazach snu detoksyfikację tka-
nek nerwowych. Dlatego właśnie osoby, które przyjmują 
preparaty pobudzające komórki do produkcji glutationu 
często zauważają u siebie przypływ energii mimo mniej-
szej ilości snu. Ich nocny wypoczynek, choć krótszy, jest po 
prostu efektywniejszy.

Inga Kazana
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Sprawny mózg jak najdłużej
Żyjemy coraz dłużej, ale coraz szybciej. Coraz bardziej jesteśmy więc narażeni na stres, kryzysy psychiczne 
i choroby neurodegeneracyjne, takie jak choroba Parkinsona czy Alzheimera. Czy takie zmiany są nieuniknio-
ne? Nie! Bo jak wynika z badań naukowych można je powstrzymać, a nawet odwrócić. Kluczem do takiego sce-
nariusza jest naturalnie występujący w organizmie glutation – substancja o silnym działaniu antyutleniającym.
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